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Van een onzer 
verslaggeefsters
Willemstad - Minister
van SOAW Ruthmil-
da Larmonie-Cecilia
(PS) heeft gisteren
een document onder-
tekend waarin zij zich
committeert om in de
eerstvolgende verga-
dering van de Raad
van Ministers te spre-
ken over de salarisbe-
taling aan het perso-
neel van de Taams
Kliniek en de algehele
doorlichting van de
Taams Kliniek. Dat
staat in een brief 
in handen van het
Antilliaans Dagblad.

Larmonie sprak hier-
over in een vergadering
met voorzitter van de zorg-
bond CBV, Coromoto Ma-
ria. De bewindsvrouw en
de voorzitter onderteken-
den enkele afspraken. Zo
werd er besproken dat de
regering zich in tweede in-
stantie zal moeten uitspre-
ken over het aanpassen
van de zorgtarieven, het
correct uitbetalen van de
vakantiegelduitkeringen
in december, de pensioen-
premie die het personeel
nu misloopt en de moge-
lijke overbruggingsrege-
ling in de overgangsfase
richting Hospital Nobo
Otrobanda. Larmonie laat
echter weten dat de be-
trokkenheid van de mi-
nister van Gezondheid,
Ben Whiteman, hierbij
onontbeerlijk is. White-

man kon de CBV door
ziekte gisteren niet te
woord staan en de mi-
nister van SOAW vervangt
dan formeel de bewinds-
man. Op de eerste werk-
dag van Larmonie als mi-
nister vertelde zij desge-
vraagd aan deze krant over
het gesprek. ,,De CBV
kwam langs bij mij op
kantoor en ik heb Maria te
woord gestaan. Ik heb aan-

gegeven te gaan kijken wat
de regering voor Taams en
de werknemers kan bete-
kenen.” Sinds gisteren
zijn werknemers van de
Taams Kliniek in staking
omdat zij geen salaris
meer krijgen uitbetaald.
Maria: ,,Wij hebben van-
daag (gisteren, red.) ge-
staakt bij de Taams Kli-
niek met 200 man perso-
neel. Morgen (vandaag,

red.) gaan wij wederom ac-
tievoeren. Wij blijven strij-
den totdat wij reactie van-
uit de overheid hebben ge-
kregen met betrekking tot
het uitbetalen van de sala-
rissen. De minister vertel-
de mij dat zij hier om 12
uur morgen (vandaag,
red.) meer over weet. Als
we een voorschot krijgen
betekent het weer iets
meer ademruimte om tot

een verdere oplossing te
komen.” Morgen staat het
onderwerp Taams Kliniek
op de agenda van de mi-
nisterraad. 

Directeur van de Taams
Kliniek, Earl Esseboom,
laat weten: ,,We hebben
hier nu geen patiënten
meer, omdat er geen nieu-
we patiënten meer zijn op-
genomen. De patiënten
die hier nog wel waren,

hebben wij naar huis ge-
stuurd. Over de staking en
de financiële situatie van
Taams vertelt hij: ,,Het is
pittig. Veel werknemers
hebben gisteren het werk
neergelegd. Er zijn een
man of veertig achterge-
bleven in Taams die nu 14
afdelingen moeten be-
mannen. Het woord is nu
aan de overheid, maar wij
weten verder niets over de
stappen die momenteel
genomen worden.” 

Staking personeel Taams Kliniek gaat door 
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Van onze correspondent
Rotterdam - Curaçao en
Aruba proberen ieder voor
zich Nederlandse bedrij-
ven te verleiden zich op
hun grondgebied te vesti-
gen. Hun boodschap is
hetzelfde: Latijns-Amerika
is ‘booming’ en Curaçao
dan wel Aruba is vanwege
de ligging en de Konink-
rijksbanden de ideale toe-
gangspoort voor Neder-
landse/Europese bedrij-
ven naar een grote, zich
spectaculair ontwikkelen-

de markt. De komende
weken presenteren beide
landen zich afzonderlijk
van elkaar. Ze doen dat
toevalligerwijs ook nog al-
le twee in Rotterdam. Ook
de programma’s lijken
verdacht veel op elkaar,
maar van afstemming is
geen sprake. Aruba houdt
vrijdag een bijeenkomst in
het auditorium van het
Scheepvaart- en Trans-

portcollege. Een van de
sprekers is directeur-gene-
raal Simon Smits van het
ministerie van Buiten-
landse Zaken die in okto-
ber een handelsmissie
leidt naar Willemstad en
Oranjestad wanneer in
Oranjestad de conferentie
‘Europe meets the Ameri-
cas’ wordt gehouden. Ver-
der spreken onder meer
voorzitter Hans Biesheu-

vel van het ondernemers-
platform ONL, de van Cu-
raçao afkomstige voorma-
lig consul-generaal in Rio
de Janeiro en oud-Gevol-
machtigde minister van de
Nederlands Antillen Paul
Comenencia en minister-
president Mike Eman
(AVP), die op doorreis is
naar Samoa om daar de
Koninkrijksdelegatie te
leiden die deelneemt aan

de VN-conferentie voor
kleine eilandstaten.

Curaçao presenteert
zich op 30 september. Dat
gebeurt bij de Kamer van
Koophandel (KvK) in Rot-
terdam. De bijeenkomst
wordt in opdracht van het
ministerie voor Economi-
sche Ontwikkeling van
Curaçao (MEO) van mi-
nister Stanley Palm voor-
bereid door Spin-off Cura-
çao (Spoc). Namen van
sprekers zijn nog niet be-
kend gemaakt.

Toeterend welkom op Hato

CNSJF

EXTRA!

Het weekend van het
Curaçao North Sea
Jazz Festival staat
voor de deur. Een
stroomversnelling aan
muzieknieuws vindt u
in onze speciale en
gratis CNSJF-bijlage.
Daarin een interview
met de stille krachten
achter het festival,
veel informatie over
de artiesten, platte-
gronden, tijdschema’s
en ga zo maar door.

Tijdens de week van het Curaçao North Sea Jazz Festival (CNSJF) klinkt er voor passagiers een toeterend welkom
op vliegveld Hato. Curaçao Airport Partners (CAP) wil iedereen de sfeer van het festival al op het vliegveld laten
voelen en daarom wordt er live jazzmuziek gespeeld. Michael Anthony bespeelt gedurende de week de saxofoon,
Alex Montero bespeelt de gitaar en Igort Rivas (foto) de trompet. FOTO CAP

Larmonie belooft actie

Curaçao en Aruba op de ‘versiertoer’


